
العراقيون حاليا من  يعاين  وب�شكل مبا�رش، 
حرائق  خلفتها  التي  اال�شود  الدخان  �شحب 
اكرث  منذ  م�شتعال  يزال  ال  بع�شها  نفط  اآبار 
من اربعة ا�شهر مبا حتمله من غازات �شامة 
بالقرب من مناطق �شكنية وزراعية وا�شعة، 

متتد اىل اجلنوب من املو�شل.
ولكن اثر هذه احلرائق باال�شافة اىل املياه 
املتناثرة  الع�شكرية  وامل��ع��دات  امللوثة 
البعيد  املدى  على  �شيمتد  املدمرة  واملرافق 
من  اكرث  وا�شتئناف  االعمار  اعادة  ويعرقل 
ثالثة ماليني نازح يف البالد حياتهم ب�شكل 

طبيعي.
للبيئة  املتحدة  االمم  تقرير لربنامج  وي�شري 
اىل  تعر�شهم  اثر  العالج  املئات  تلقي  اىل 
تعر�ض  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  كيميائية  م���واد 
العالقة  اجل�شيمات  ال�شتن�شاق  امل��الي��ني 
يف  النفط  اآب���ار  م��ن  املنبعثة  وال���غ���ازات 
مدينة  من  اجلنوب  اىل  الواقعة  املناطق 
املو�شل حول اآبار النفط وحيث اأحرق تنظيم 

داع�ض م�شنعا للكربيت. يقوم رجال الدفاع 
املدين العراقي بتحري الو�شع عرب اجهزتهم 
�شابط  فا�شل  هجار  ويقول  االلكرتونية. 
الدفاع املدين وهو يقف على مقربة من بئر 
اللهب،  من  ���رشارات  منها  تنبعث  زال��ت  ما 
الهيدروجني"،  كربيتيد  م�شتويات  "نقي�ض 
يت�شبب  ان  ميكن  لال�شتعال  قابل  غاز  وهو 

بحروق.
لوقف  االر����ض  بتغطية  "نقوم  وي�شيف 
ان��ب��ع��اث ال��دخ��ان ووق���ف ت��ل��وي��ث ال��ه��واء 

والبيئة".
ال�شلبي لهذا  "التاأثري  القلق يتنامى من  لكن 
بيئة  بناء  اع��ادة  على  ال��ق��درة  يف  التلوث 
نظيفة وم�شتدامة" تتيح اعادة النازحني اىل 
منظمة  من  �شبارك�ض  جيني  وفق  ديارهم، 

الهجرة الدولية.
وت�شيف �شبارك�ض ان االمر يتطلب "االنتقال 
من التحرك الطارىء اىل برامج لبناء القدرة 
على املقاومة يف اال�شابيع واال�شهر املقبلة".  
ان  اىل  للبيئة  املتحدة  االمم  برنامج  وي�شري 
اعادة االعمار هذه جتري يف "منطقة تعاين 

النزاعات  ج��راء  من  التدهور  ا�شال  بيئتها 
املزروعة  امل�شاحات  وا�شتغالل  ال�شابقة 
بطرق غري م�شتدامة ادت اىل الت�شحر اخلِطر 

واىل اإفقار الرتبة".
هذه  �شكان  م��ن  العظمى  االأغلبية  كانت 
املناطق تعتمد على الزراعة وتربية املوا�شي 
قطاعان  وهما  النفط،  قطاع  يف  والعمل 

دمرهما االرهابيون.
من  قطعان  ال�شحراوي  ال�شهل  يف  وُت�شاَهد 
من  االأ�شود  اىل  �شوفها  لون  تغريرَّ  االغنام 

جراء الدخان الكثيف.
عاما   16 العمر  من  البالغ  جابر  ويقول 
وهو يرعى اغنامه بالقرب من بلدة القيارة 
بع�ض  نفقت  "لقد  بر�ض  لفران�ض  الزراعية 
بيعه  ا�شتطيع  ال  منها  تبقى  وم��ا  اغنامي 
الدولية  املنظمات  ا�شودت".وحتذر  النها 
ال�رشاع  ا�شتمرار  مع  اال�رشار  مزيد من  من 
املتحدة  االمم  برنامج  ويحذر  املنطقة.  يف 
يحتويها  التي  ال�شامة  امل��واد  من  للبيئة 
ال��رك��ام وغ��ب��ار امل��ب��اين امل��دم��رة وبع�ض 
ومن  الكيميائية،  وامل��واد  اال�شلحة  خمازن 

يتم  مل  "اذا  البيئة  يف  املدى  بعيد  تاأثريها 
التحرك ملواجهة ذلك".

الع�شكرية  العربات  على  ينطبق  ذاته  واالمر 
على  خطرا  ت�شكل  النها  املرتوكة  املدمرة 
"االطفال الذين يلعبون بها او الرجال الذين 

يفككونها لبيع معدنها".
برنامج  امل�شوؤول عن  �شولهامي  ايرك  ويقول 
االمم املتحدة للبيئة ان املاء ميكن ان ي�شكل 
م�شدرا للخطر. وي�شيف "اأُلقيت جثث ومواد 

خطرة ونفط" يف االنهار وجماري املياه.
يتم�شك  البع�ض  مازال  ذلك،  من  الرغم  على 
باالمل. ويقول برنامج االمم املتحدة للبيئة 
للعراق يف 2003،  االمريكي  الغزو  انه عند 
تعر�ض م�شنع كربيت امل�رشاق قرب القيارة 
النباتات  "وتعر�شت  �شهرا،  ا�شتمر  حلريق 
بعد  لكن  ج�شيمة.  ال����رشار  واملحا�شيل 
بالن�شبة  اما  البيئة".  تعافت  عامني،  مرور 
"مادة  فانها  ت�رشبت  التي  النفط  لكميات 
ع�شوية ومبرور الوقت تتحلل وال تعود توؤثر 
منظمة  من  زويننربغ  ومي  وفق  البيئة"  يف 

باك�ض الداعية اىل انهاء النزاعات.

يف  الفقر  “ن�شبة  اأن  طه،  عبدالواحد  االقت�شادي  اخلبري  اأك��د 
االآونة  ارتفاعه يف  و�شبب  العراقية،  املدن  العراق تخلتف بني 
قبل  من  االقت�شادي  امللف  اإدراة  �شوء  اىل  يعود  االأخ���رية 

احلكومة العراقية واخلالفات ال�شيا�شية اأي�شًا”.
 وقال طه يف ت�رشيح �شحفي ، اإن “عدم تنظيم امللف االإداري 
كبري،  ب�شكل  الدولة  دوائ��ر  يف  الف�شاد  وانت�شار  جيد  ب�شكل 
واخلالفات ال�شيا�شية التي ت�شاعدت بني اجلهات ال�شيا�شية يف 

العراق كل ذلك ت�شبب بارتفاع ن�شبة الفقر يف البالد”.
لهذا  البلد يف حالة حرب،  اإن  “اجلميع يقولون  اأن   وتابع طه 
الأن  �شحيح،  غري  هذا  اأن  اأرى  ولكنني  الفقر،  ن�شبة  ارتفعت 
اإقليم كرد�شتان هو االأقرب ملناطق ال�رشاع، ولكن ن�شبة الفقر 
اأن �شوء  اإقليم كرد�شتان، وهذا دليل على  اأكرب من  يف اجلنوب 
االإدارة وانت�شار الف�شاد يف دوائر الدولة هو �شبب و�شول الفقر 

اإىل هذه الن�شبة الكبرية يف العراق”.
 واأو�شح ،اأن “هناك �شبب اآخر واأقوى الرتفاع الفقر يف العراق، 
على  وانعكا�شاتها  ال�شيا�شيني  بني  ال�شيا�شية  النزاعات  وهو 
اإىل  اأدت  اأم��ور  كلها  املواطنني،  وتهمي�ض  العراقي،  ال�شارع 

ارتفاع ن�شبة الفقر يف العراق”.
اأ�شا�شي لظهور   واختتم عبدالواحد طه بالقول اإن “الفقر �شبب 
اجلماعات امل�شلحة التي تقف بوجه الدولة وتعار�ض م�شلحة 
احلكومة، وهذا يرجع  اىل �شوء توزيع املال العام، وعدم تنظيم 
العراقي،  التخطيط  وزير  اأن  يذكر  ب�شكل جيد”.   امللفات  اإدراة 
اإىل %30،  ارتفع  الفقر  اأن معدل  اأكد  قد  كان  اجلميلي،  �شلمان 
بزيادة 6.5% عن الن�شبة املعلنة �شابقًا، ب�شبب االأزمات االأمنية 

واالقت�شادية التي متر بها البالد.
من جانب اخر اكد رئي�ض احتاد رجال االعمال العراقي ان هناك 
توجهات حكومية جديدة خالل املدة املقبلة، لدعم القطاعات 
االنتاجية وت�شغيلها.  وا�شار رئي�ض االحتاد راغب ر�شا بليبل 
اىل ان العراق مير بو�شع خا�ض وازمة مالية، ا�شبابها تعود اىل 

البلد،  االقت�شادية يف  ال�شيا�شة  اخطاء يف ر�شم 
التوجه  يكون  ان  على  حاثا 

ن��ح��و حت��ري��ك 

االنتاجية  القطاعات  دع��م  طريق  ع��ن  العراقي  االقت�شاد 
واخلدمية وتوفري فر�ض العمل. 

لتحريك  القرار  ا�شحاب  قبل  من  توجهات  ان"هناك  وق��ال 
والقطاعات  ال�شناعة  ت�شغيل  طريق  عن  العراقي  االقت�شاد 

االنتاجية خالل املدة املقبلة".
وب�شاأن فر�ض ال�رشائب على بع�ض املنتجات واخلدمات التي 
 ،2017 القادمة  املالية  لل�شنة  العامة  املوازنة  �شمن  ادرجت 
يعانيه  ما  ملعاجلة  كبرية  ن�شبة  ت�شكل  ال  انها  بليبل  راأى 
االقت�شاد العراقي، النه يعتمد على مورد واحد وهو االيرادات 
يكون  ان  دولة  كل  ا�شا�شيات  �شمن  من  ان  واو�شح  النفطية.  
لها نظام �رشائب وقوانني للتعرفة اجلمركية حتمي االقت�شاد 
وتكون �شمن �شوابط معينة، كما ان تنظيم التجارة اخلارجية 
العراق فان قانون  اال ان يف  ان يعتمد على نظام حمدد،  البد 
التعرفة اجلمركية نفذ موؤخرا الذي من املفرت�ض ان يطبق منذ 
6 �شنوات، حيث له �رشورة يف تنظيم عملية االقت�شاد وحماية 
املنتج  مع  املناف�شة  على  القدرة  له  لتكون  الوطني  املنتج 

االجنبي الذي هو ا�شا�شا حممي من قبل دولته. 
مراعاة  يف  ا�شولها  لها  ال�رشائب  ان  االحت��اد  رئي�ض  وب��ني 
�شمولها  وع���دم  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  وذوي  ال��ف��ق��رية  ال�����رشائ��ح 
اىل  جلاأت  عندما  احلكومة  ان  بيد  ال�رشيبية،  باال�شتقطاعات 
كاهل  حّملت  قد  الر�شوم،  وفر�ض  ال�رشيبية  اال�شتقطاعات 
ان  ال�شيما  ا�شتيفائها،  على  قادر  غري  جديدة  اعباًء  املواطن 
اىل  باال�شافة  باملئة   32 من  اكرث  فقر  ن�شبة  يعاين  العراق 
املهجرين والنازحني.  وزاد بالقول: ان يف جميع االنظمة يف 
املجتمع  تق�شيم  طريق  عن  تتم  ال�رشائب  فر�ض  طرق  العامل، 
التي  اىل �رشائح وطبقات وان تكون ت�شاعدية بح�شب املوارد 

يح�شل عليها ال�شخ�ض او الفرد".
ويجد باحثون اقت�شاديون ان من االثار ال�شلبية 

الكثير  امكانية  لل�شرائب هي 
المكلفين  من 

الم�������شتهلكين  كاه��ل  عل�ى  عبئها  نقل  من  ال�شرائب  بدفع 
الذي تن���شط  العراق��ي  االخي��رين وذل��ك لطبيع��ة االقت���شاد 
العالية،  ال�شكانية  الزيادة  منها  الفعالة  المتغيرات  في����ه 

والطبيعة اال�شتهالكية التي ت�شل اىل حد اال�شراف.
يف  اخلدمات  على  ال�رشيبية  اال�شتقطاعات  احلكومة  و�شّمنت 
املوازنة العامة للعام املقبل 2017 يف املادة 23 التي تن�ض 
على: اوال:- ا�شتمرار فر�ض �رشيبة على كارتات تعبئة الهاتف 
النقال و�شبكات االنرتنيت بن�شبة 20 باملئة من قيمة الكارت 
مطار  ر�شم  يفر�ض  ثانيا:-  العامة،  للخزينة  ايراداتها  وتقيد 
مببلغ مقطوع مقداره 25 األف دينار للتذكرة الواحدة عن ال�شفر 
اخلارجي، ومبلغ مقداره 10 اآالف دينار عن ال�شفر الداخلي يف 

جميع املطارات العراقية وُتقيد اإيراداً للخزينة العامة. 
البلد  العمل يف  تدوير عجلة  لي�شدد على �رشورة  بليبل  ويعود 
وان  االنتاجية،  امل�شاريع  دع��م  طريق  عن  العملة،  وحتريك 
االنتاجية  القطاعات  النمو معتمدة على مدى قوة  ن�شب  تكون 
وتناميها ورفد املوازنة العامة بايراداتها ولي�ض االعتماد على 
االقت�شاد  تن�شيط  نحو  التوجه  فقط، من خالل  االحادي  الريع 
العراقي عرب منافذ اخرى وخلق فر�ض عمل. اما عن طرق تعظيم 
موارد الدولة، فنوه رئي�ض االحتاد اىل اأهمية حتريك القطاعات 
ان  ال�شيما  ال�شابة،  للطاقات  عمل  فر�ض  وتوفري  االنتاجية 
الذين  �شخ�ض  الف   350 من  اكرث  تخرج  واملعاهد  اجلامعات 
يف  حا�شا  العمل،  �شوق  يف  الدخول  على  ت�شاعدهم  اعمارهم 
والقطاعات  اخلا�ض  القطاع  على  االعتماد  على  نف�شه  الوقت 

احتواء  ميكنه  الذي  الوعاء  تعد  التي  االنتاجية 
ه���ذه ال��ط��اق��ات ودجم��ه��ا يف 

�شوق العمل.
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ا�شتق��رار  يدف��ع  اأن  حملل��ون  توق��ع 
دوالراً،   55 م�شت��وى  ف��وق  النف��ط 
امل�شتثمرين اإىل العودة ب�شخ �شيولة 
يف  اخلليجي��ة،  باالأ�شه��م  جدي��دة 

جل�شتي االأربعاء واخلمي�ض.
واأو�شح حممد ال�شمري املحلل الفني 
يف اأ�ش��واق امل��ال اأن النف��ط ا�شتطاع 
احلف��اظ عل��ى احلزم��ة ال�رشائي��ة ما 
ب��ني 54 - 56 دوالراً ليحاف��ظ على 
الروؤي��ة العر�شي��ة املائل��ة لل�شع��ود 
يف اأ�ش��واق اخلليج اىل نهاي��ة ال�شهر 
الغالق��ات  ال�شع��ي  و�ش��ط  اجل��اري 

�شنوية جيدة.
وتراجع اأداء اأ�شواق االأ�شهم اخلليجية 
بفع��ل جن��ي االأرباح، بينم��ا �شعدت 
باندم��اج  مدعوم��ة  قط��ر  بور�ش��ة 
حمتمل لبنوك يف �شفقة قيمتها 44 

مليار دوالر.

اأعلنت �رشك��ة بي.ب��ي الربيطانية، اإن 
اإنت��اج النف��ط م��ن حق��ل الرميل��ة يف 
الع��راق جتاوز ال� 1.45 مليون برميل 
يومي��ًا وه��و اأعلى م�شت��وى له يف 27 

عامًا.
وقال��ت بي-بي اإن "اإنت��اج النفط من 
حق��ل الرميل��ة يف الع��راق جت��اوز ال��� 
1.45 مليون برميل يوميًا وهو اأعلى 
م�شت��وى له يف 27 عام��ًا، مقارنة مع 
مليون برميل يوميا يف عام 2009".
واأنت��ج حق��ل الرميلة ثالث��ة مليارات 
برمي��ل م��ن النفط من��ذ يناي��ر كانون 
م���رشوع  ب��داأ  2010 عندم��ا  الث��اين 
وبرتوت�شاين��ا  بي.ب��ي  ب��ني  م�ش��رتك 
و�رشكة نفط اجلن��وب العراقية ت�شغيل 

احلقل.

ارتف��ع �شعر الذه��ب العراقي من عيار 
21، اىل 189 ال��ف دين��ار للمثق��ال 

الواحد.
 يف ح��ني �شجل خالل االي��ام الثالثة 
املا�شي��ة 188 ال��ف دين��ار للمثقال 
الواحد.ي�ش��ار اىل ان املثق��ال الواح��د 

من الذهب ي�شاوي خم�شة غرامات.

اقتصاديون: ارتفاع نسبة الفقر سببه سوء اإلدارة

تلوث بيئي وتخريب للبنى التحتية بسبب المعارك في العراق

خلفت املعارك والقنابل 
التي زرعها االرهابيون 

اأ�ضرارا خطرة على 
ال�ضحة والبيئة يف 

العراق تثري قلق 
املنظمات الدولية التي 
تدعو اىل حترك �ضريع 
قبل ا�ضتفحال الو�ضع.

بغداد - خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم

بغداد – متابعة


